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Helsinki Dance Companyn suositut, hävyttömän hauska Jeminan monta elämää ja lumoava koko perheen tanssiseikkailu Keijukaisneuvos Koo
saavat yleisön pyynnöstä lisäesityksiä syksyn ja talven aikana Stoassa. Jeminan K-18-salonkiin voi astua kuutena iltana 19. lokakuuta alkaen
ja keijujen maaginen satumetsä kutsuu kaikenikäistä tanssiteatteriyleisöä 27. tammikuuta alkaen.

HDC:n taiteellisen johtajan, koreografi Jyrki Karttusen Jeminan monta elämää yhdistää tanssin, teatterin, stand upin ja performanssin
parhaita perinteitä. Vuoden teatteritekona 2012 palkitussa, yleisön ja kriitikoiden ylistämässä teoksessa esiintyy Karttusen itsensä lisäksi
äänisuunnittelusta ja sävellyksestä vastaava Tuomas Fränti.Stoan näyttämö muuttuu vuosien saatossa patinoituneen viihdyttäjäveteraanin
estradiksi, kun Jyrki Karttunen antaa kehonsa ja mielensä tragikoomisen ja lujaluonteisen diivan käyttöön. Jemina kutsuu vieraat salonkiinsa ja
paljastaa anatomisesti epäkorrektin muotokuvansa, joka heijastelee omalaatuisesti meitä ympäröivää todellisuutta. Jemina törmäyttää miehen
ja naisen, aikuisen ja lapsen, aidon ja kopion sekä glamourin ja arjen. Jemina on alati liikkeessä oleva päätähuimaava ilmiö iän ja sukupuolen
tuolla puolen. Esitykset ovat K-18, sillä katsomo on ravintolamainen tarjoilualue.

Jyrki Karttusen Keijukaisneuvos Koo puolestaan sopii kaikille yli viisivuotiaille. Hauskassa koko perheen tanssiseikkailussa alansa
huippuasiantuntija, hyväntahtoinen mutta hajamielinen keijukaisneuvos Koo (Karttunen) on ottanut tehtäväkseen suojella ja järjestää
keijumetsän viikonpäivien toimintaa niin, että päivät toistuisivat samassa järjestyksessä ja sunnuntain jälkeen tulisi aina maanantai. Varsin pian
katsoja kuitenkin huomaa, että keijukaisneuvos onkin itse jatkuvasti henkiolentojen suojelun sekä yleisön neuvojen ja avun varassa.

Luvassa on paitsi satumaisen kauniita kohtauksia myös slapstickiä ja farssia sekä toinen toistaan herkullisempia viikonpäivähahmoja.
Esityksessä nähdään mm. starttiapatiasta kärsivä Maanantai (Pietari Kärki), tennisottelu Torstain (Eero Vesterinen) ja Perjantain (Heidi
Naakka) välillä sekä valloittavaa tanssia tähtien kanssa. Teatterin taikaa ylistävässä teoksessa esiintyvät edellisten lisäksi Jyrki Kasper,
Aksinja Lommi, Kaisa Niemi ja Mikko Paloniemi.

Jeminan monta elämää -esitykset Stoassa 19.10.-29.10.2016 (Turunlinnantie 1)
Liput 8,25 € - 16,50 € (sis. palvelumaksun) 
Alkuperäinen tuotanto Karttunen Kollektiv yhteistyössä Zodiak – Uuden tanssin keskuksen kanssa 2012.

Keijukaisneuvos Koo -esitykset Stoassa 27.1.-4.2.2017 Stoassa (Turunlinnantie 1)
Liput 10 € - 15 € (sis. palvelumaksun)
Kantaesitys oli 9.10.2014 Helsingin Kaupunginteatterin studio Elsassa.

Helsingin Kaupunginteatterin lipunmyynti, Eerikinkatu 2, ma-pe klo 9-18, la klo 12-18 ja Tickemaster ma-la klo 8-21, su klo 10-18, puh. 0600 10 800 (1,98
e/min pvm)
www.hkt.fi 

Lehdistökuvat ja tiedote löytyvät kuvapankista. Salasanan saat tiedottajalta.
Lisätietoja, medialippuvaraukset ja haastattelupyynnöt: Helsingin Kaupunginteatteri, vastaava tiedottaja Kaisa Pelkonen, kaisa.pelkonen@hkt.fi, 040 552
3788 
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Helsinki Dance Company on maamme ainoa kiinteän ammattiteatterin yhteydessä toimiva tanssiryhmä. Helsingin Kaupunginteatterin
yhteyteen vuonna 1973 perustetun ryhmän taiteellisina johtajina on toiminut joukko nimekkäitä koreografeja kuten Jorma Uotinen,
Carolyn Carlson, Marjo Kuusela, Ari Tenhula, Nigel Charnock, Ville Sormunen, Kenneth Kvarnström ja vuodesta 2013 alkaen Jyrki
Karttunen. Tanssiesitysten lisäksi HDC:n monipuoliset tanssijat ovat osallistuneet myös Kaupunginteatterin tuottamiin musikaaleihin ja
puhenäytelmiin niin tanssijoina, laulajina, näyttelijöinä kuin koreografeinakin. Kansainvälisesti arvostettu ryhmä on kiertänyt
säännöllisesti niin ulkomailla kuin kotimaassakin 1980-luvulta lähtien. 


